
Figyelem! 
 

Gönyű Község Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2015.(V.8.) önkormányzati 

rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról 

 

2. § 

A rendelet hatálya 

(2) Az önkormányzat saját költségvetéséből nyújtott szociális támogatásokat azok a személyek 

vehetik igénybe, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább két évig bejelentett 

lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek Gönyű községben, és életvitelszerűen 

itt is élnek. 

9. § 

Iskolakezdési támogatás  

(1) Az önkormányzat egyéb pénzbeli szociális támogatásként Iskolakezdési támogatást nyújt 

annak a kérelmezőnek, akinek saját, nevelt, örökbefogadott, vagy mostohagyermeke általános 

iskolai, középiskolai tanulmányokat folytat nappali tagozaton. Az iskolakezdési támogatás 

esetében feltétel, hogy a tanuló is legalább két éve gönyűi lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen itt is tartózkodjon. 

(2) Az iskolakezdéssel kapcsolatos szociális támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kérelmező 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének ötszörösét, melyről a kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania. 

(3) Az iskolakezdési támogatás elbírálásához az alábbi mellékletek benyújtása kötelező: 

- amennyiben a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, 

bontóperi, vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet, 

vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat, 

- minden gyermekre tekintettel az oktatási intézmény által az adott tanévre (2016/2017) kiadott 

iskolalátogatási bizonyítvány. 

(4) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem minden év augusztus 1. napjától november 30. 

napjáig nyújtható be, addig a tanévig, amelyben a gyermek a 19. életévét betölti.  

(5) Az iskolakezdési támogatás összegét az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési 

rendelete határozza meg.  

(6) Nem nyújtható iskolakezdési támogatás annak a kérelmezőnek 

a) aki, vagy akinek gyermeke az e rendelet szerinti felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

támogatásában részesül, 

b) akinek gyermeke az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vesz. 

 

Igénylőlapok a polgármesteri hivatalban is kérhetők, vagy letölthetők a www.gonyu.hu 

oldalról, illetve a helyi általános iskola, a tankönyvosztáskor, a tankönyvekkel együtt, 

szükség szerint ad ki igénylőlapokat is. 

 

A kérelmező és a gyermekek lakcímkártyájának bemutatása, a 

kérelem beadásakor, az elbírálás feltételeinek vizsgálata miatt 

nem nélkülözhető. 

A kérelmek családonként egyszer nyújthatók be. 
 

http://www.gonyu.hu/

